
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA            Anexa la HCL nr. 151 din  15 mai 2014                  
CONSILIUL LOCAL 
 
    Municipiul Alexandria                                         Asociatia Pro Mediu Teleorman 
         
Nr. _____ / _____ 2014     Nr. _____  / ______ 2014 
 

 
 
 

Acord de parteneriat 
 

 

Părţile 
 
Asociatia Pro Mediu Teleorman cu sediul, Str.Tudor Vladimirescu, Bl.F13, sc. 
E, ap. 85, Alexandia, Teleorman, reprezentat de către Hagiescu Zamfira,  
 
şi 
 
Municipiul Alexandria cu sediul, Str. Dunarii, nr. 139, Alexandria, Teleorman, 
reprezentat de către  Dragusin Victor 
 
 
au convenit următoarele: 
 

 

Articolul 1 – Scopul 

1.1  Scopul acestui acord este implementarea în parteneriat a proiectului  
Gradinita Verde pentru prescolari, pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă în cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi 
Urbane 2014. 

1.2  Acest acord reglementează împăr irea responsabilită ilor  între Solicitant 
i Partener/i, în contextul implementării proiectului, în situa ia în care proiectul 

este  finan at i se încheie un contract cu Operatorul Fundatia pentru Parteneriat 
în acest sens.  



 

Articolul 2 – Principiile de bună practică ale parteneriatului 

2.1  Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile 
precizate în Cererea de finanţare şi prezentul Acord de parteneriat. 

2.2  Solicitantul  trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze 
asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 

2.3  Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea 
standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 

 
 
Articolul 3 – Durata acordului  
 

Parteneriatul se incheie in perioada 15 mai 2014 – 30 iunie 2014. 

 

Articolul 4 – Contributia partilor la realizarea asocierii 

 Partile semnatare ale acetui parteneriat convin ca finantarea proiectului  
Gradinita Verde pentru prescolari, sa se faca dupa cum urmeaza: 

- Asociatia Pro Mediu Teleorman cu suma de 8.545,00 lei,  

- Municipiul Alexandria cu suma de 2.400 lei. 

 
 
Articolul 5 – Rolurile i responsabilită ile  partenerilor 
  
Municipiul Alexandria 

- Va asigura transportul (autocar (autocar 40-45 locuri)) Alexandria-
Bucuresti in cadrul Activitatii/ vizitei parcurilor celebre din Bucuresti (24.05.2014 
cu ocazia Zilei Parcurilor Europene); 

- Va asigura transportul deplasarii in patru localitati din Judetul Teleorman 
(in patru gradinite) a unei grupe de copii in cadrul activitatii Caravana Verde (doua 
in Alexandria, una in Turnu Magurele, una in Zimnicea – microbuz 25 locuri) in 
perioada 19-23.05.2014; 

- Va contribui la actiunea de ecologizare si amenajare zona verde si spatii de 
joaca din incinta Gradinitei nr. 7 Alexandria, prin a pune la dispozitie resursa 
umana  (8-10 persoane care primesc ajutor social)  in perioada 19-23.05.2014. 
 



Asociatia Pro Mediu Teleorman 
- Va folosi finantarea exclusiv pentru scopul proiectului Gradinita Verde 

pentru prescolari, 
- Sa mentina o legatura permanenta cu institutia partenera in scopul 

informarii prealabile, reciproce, eficiente si loiale privind actiunile de interes 
comun desfasurate, 

- Sa respecte legislatia in vigoare atunci cand demareaza actiuni educative 
in unitatile de invatamant partenere 

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la Alexandria în doua exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 
 

 Asociatia Pro Mediu Teleorman 
   Hagiescu Zamfira/ Presedinte 
 
 
 
   Municipiul Alexandria 
Victor Dragusin/ Primar 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER, 

Bogdan Alin DONCEA 


